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DISFCFF103 

A Aplicação das Normas IFRS 9 e IFRS 16 

Objetivos Gerais 

Em resposta à evolução dos negócios e das transações realizadas, as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro continuam a ser sujeitas a revisões e alterações 

regulares, sendo fundamental manter-se atualizado. Assim, e para que a informação 

financeira das empresas esteja alinhada com estas alterações, esta formação tem como 

objetivo proporcionar uma visão geral das IFRS 9 e IFRS 16. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

• Identificar os principais desafios da implementação do IFRS 9 e avaliar os seus 

impactos no relato financeiro das entidades; 

• Identificar os requisitos de relato de contratos de locação (na esfera do locador e do 

locatário); 

• Identificar os principais tópicos a considerar na aplicação da IFRS 16, na preparação 

e análise de informação financeira relevante. 

 

Destinatários 

A todos os profissionais que necessitem adquirir e/ou aprofundar os seus conhecimentos nas 

IFRS 9 e IFRS 16, designadamente Técnicos e Responsáveis dos departamentos 

Contabilísticos e Financeiros. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

30 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 
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DISFCFF103 

Módulo I – AS IFRS (International Financial Reporting Standards) 

 A Transição para as IFRS; 

 A Estrutura conceptual IFRS; 

 Análise e enquadramento actual das IFRS. 

Módulo II – IFRS 9: Instrumentos Financeiros 

 Introdução e Enquadramento 

 Ativos Financeiros – Classificação: 

o Modelo de Negócio; 

o Características do Instrumento Financeiro – SPPI; 

o Taxa efetiva sobre os ativos financeiros; 

 Mensuração de Ativos; 

 Imparidade de Crédito: 

o Indicadores para o cálculo de perdas por imparidades em ativos financeiro com 

ênfase ao crédito; 

o Exercícios práticos sobre as análises individuais e coletivas,  

o Principais aspetos a ter em consideração na definição das PD’s e LGD’s; analises 

dos triggers /bullets e a sua correlação com as respetivas taxas a aplicar as perdas 

esperadas. 

 Contabilidade: 

o Derivados; 

o Cobertura de Justo Valor, de Cash-Flows e de Investimento Líquido. 

 Transição para o IFRS 9; 

 Principais divulgações exigíveis e elegíveis no Relatório e Contas do Exercício 

Económico. 

Módulo III – IFRS 16: Locações 

 Definição de locação; 

 Separação das várias componentes do contrato; 

 Duração da locação; 

 Isenções; 

 Contabilização pelo locatário: 

o Apresentação nas DF’s; 

o Mensuração subsequente; 

o Modificações. 

 Contabilização pelo locador: 

o Modificação de uma locação; 

o Fabricante/locador comerciante. 

 Transações de venda e relocação (“sale & leaseback”); 

 Transição; 

 Impactos para o locatário e a preparação para a mudança. 
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DISFCFF103 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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